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Θέμα:  Απόφαση Γενικής Συνέλευσης

Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες  απεργούς που συμμετείχαν στις  πανεργατικές  απεργίες  στις

24/09 και στις 2/10 αλλά και στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας, κόντρα

στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, στην εργοδοτική τρομοκρατία και τη λυσσασμένη μάχη που

έδωσε η συνδικαλιστική ηγεσία της ΓΣΕΕ προκειμένου να επικρατήσει σιγή νεκροταφείου.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με το πολυνομοσχέδιο που έχει καταθέσει, έρχεται να

υλοποιήσει το υπόλοιπο τμήμα από τις απαιτήσεις του ΣΕΒ, να ολοκληρώσει ό,τι δεν πρόλαβε να

τελειώσει  η  προηγούμενη  κυβέρνηση  του  ΣΥΡΙΖΑ.  Με  το  πολυνομοσχέδιο  επιχειρείται  να

μετατραπούν μεγάλες γεωγραφικές περιοχές σε «οικονομικές ζώνες» φτηνής εργατικής δύναμης,

να συμπιεστούν παραπέρα οι μισθοί, να καταργηθεί ό,τι απέμεινε από τις συλλογικές συμβάσεις,

να  ιδιωτικοποιηθεί  η  κοινωνική  ασφάλιση,  να  περιοριστούν  δραστικά  οι  συνδικαλιστικές

ελευθέριες,  να  μπουν  ισχυρά  εμπόδια  στο  δικαίωμα  της  απεργίας.  Επιχειρείται  δηλαδή,

εργοδοτικός  –  κυβερνητικός  έλεγχος  και  φακέλωμα  των  Σωματείων,  υπονομεύονται  οι

Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας,  ενισχύονται  οι  ελαστικές  σχέσεις  εργασίες.  Ακόμη,

περιστέλλονται οι δημοκρατικές ελευθερίες, όπως η κατάργηση του ασύλου, η καταστολή και η

αστυνομοκρατία,  που  έχουν  ως  συνολικό  στόχο  να  εμποδίσουν  τις  κοινωνικές  αντιστάσεις

απέναντι στην αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής που εφαρμόζεται.  
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Αυτός είναι ο «επενδυτικός παράδεισος» για τον οποίο μας μιλάνε!

Η ανάπτυξη τους προϋποθέτει παραπέρα τσάκισμα εργατικών-λαϊκών δικαιωμάτων.

Αυτή την «κανονικότητα» τη ζούμε από την αρχή της χρονιάς και μέσα στα σχολεία. Παλιά

και νέα προβλήματα είναι  εδώ. Και  στην εκπαίδευση, η νέα κυβέρνηση συνεχίζει  από κει  που

άφησε τα μέτρα η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε το 3  ο   μνημόνιο για την Παιδεία,

τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ, την στρατηγική για ένα σχολείο «πιο ευαίσθητο στις απαιτήσεις της

αγοράς» από κοινού τα ψήφισαν και τα υλοποιούν.

Συγκεκριμένα:

 Συνεχίζεται το καθεστώς της ανακύκλωσης της ανεργίας με την πρόσληψη αναπληρωτών

αντί  για μόνιμους διορισμούς.  Συνεχίζουν να υπάρχουν  σοβαρά κενά και  ελλείψεις  σε

εκπαιδευτικούς. Οι φετινές προσλήψεις αναπληρωτών (όπως και οι αντίστοιχες περσινές)

αποδεικνύουν  με  τον  πιο  ηχηρό  τρόπο  πως  οι  συνάδελφοι  στην  πράξη  δεν  είναι

αναπληρωτές  αλλά  καλύπτουν  στοιχειώδεις  ανάγκες  για  τη  λειτουργία  των  σχολείων,

αναπληρώνουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Η ίδια η ζωή επιβεβαιώνει περίτρανα το αίτημα

των  χιλιάδων  αναπληρωτών  που  διατυπώθηκε  στις  μεγάλες  απεργίες  του  περασμένου

Γενάρη για μονιμοποίηση όλων όσοι δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Τα

σοβαρά προβλήματα στη διαβίωση (στέγαση,  μετακίνηση,  οικογένειες μοιρασμένες στα

δύο κ.α.) επιβεβαιώνουν ότι πρέπει να μπει τώρα τέλος στο αίσχος της αναπλήρωσης και

της αδιοριστίας.  

 Συνεχίζεται η κοροϊδία με τη Δίχρονη Προσχολική Αγωγή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο,

κάτι  το  οποίο  σημαίνει  πως  αφενός  δεν  υλοποιείται  παντού  αλλά  και  εκεί  που

υλοποιείται τα προβλήματα είναι εκρηκτικά. Προνήπια είτε στριμωγμένα σε κοντέινερ, σε

υγρά υπόγεια, σε αίθουσες που δεν έχουν καμία σχέση με την ασφαλή παραμονή τους στο

Νηπιαγωγείο, είτε αναγκάζονται να διανύουν από άκρη σε άκρη την πόλη για να βρουν μια

θέση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε εμβλωματικές λύσεις που τελικά στρέφονται ενάντια στα

ίδια τα παιδιά και τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου. 



 Δεν έχει αποδοθεί κανένα κονδύλι για ελέγχους των σχολικών κτηρίων παρόλο που η

κατάσταση των κτηριακών υποδομών στη μεγάλη πλειοψηφία των σχολείων είναι σε

οριακή κατάσταση όπως αποδείχτηκε και με τον πρόσφατο σεισμό της 19η Ιούλη στην

Αθήνα. Μάλιστα  τα  στοιχεία  είναι  κάτι  παραπάνω  από  ανησυχητικά.  Τα  κτίσματα  της

περιόδου 1959-1985 αποτελούν το 55% του συνολικού αριθμού των σχολείων της χώρας,

από τα οποία στα περισσότερα δεν έχουν γίνει προσεισμικοί έλεγχοι εδώ και πολλά χρόνια.

Ταυτόχρονα συνεχίζεται  η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης,  με καθυστερήσεις στην

καταβολή των δόσεων για τα λειτουργικά έξοδα με αποτέλεσμα η σχολική χρονιά να ξεκινά

με, κυριολεκτικά, άδεια ταμεία ακόμα και για τις στοιχειώδεις ανάγκες!

 Η κυβέρνηση της Ν.Δ. διατηρεί σε ισχύ το νόμου Γαβρόγλου για το Λύκειο. Ταυτόχρονα

ετοιμάζει πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία, μέσα στο Νοέμβρη, με στόχο την παραπέρα

θωράκιση  του  αντιεκπαιδευτικού  νομοθετικού  πλαισίου  και  με  βασικές  αιχμές  την

αυτονομία του σχολείου, τις αλλαγές στις δομές της εκπαίδευσης, το ρόλο του Διευθυντή

και τις επιλογές στελεχών καθώς και πλευρές της αξιολόγησης που θα προσπαθήσει  να

προχωρήσει.  Ακόμη,  με  την  καταστρατήγηση  πτυχών  του  δημόσιου  χαρακτήρα  της

εκπαίδευσης και των εργασιακών και μορφωτικών δικαιωμάτων, προωθείται η εκπαίδευση

της  αγοράς,  των  ιδιωτικών  πανεπιστημίων,  του  σχολείου  επιχείρηση  δια  μέσου  της

σχολικής  «αυτονομίας»,  της  «αποκέντρωσης»»,  της  συνολικής  αξιολόγησης  και

κατηγοριοποίησης εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.  

 Στα πλαίσια της εμβάθυνσης των Ευρωατλαντικών σχεδιασμών και ιδιαίτερα εν όψη της

υπογραφής της λεγόμενης «Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας»  Ελλάδας –

ΗΠΑ που αφορά την παραμονή και επέκταση των βάσεων (και όχι μόνο), η κυβέρνηση της

Ν.Δ., συνεχίζοντας στο δρόμο του ΣΥΡΙΖΑ, προχωρά σε συνέργειες της Πρεσβείας και του

ΥΠ.ΕΞ. των ΗΠΑ και το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας (βλ. πρόγραμμα  flex) με σκοπό τον

εξωραϊσμό στη συνείδηση της νεολαίας του πολέμου, των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων,

της σφαγής και του ξεριζωμού των λαών για τα κέρδη των λίγων.   Η προσπάθεια αυτή

πρέπει να βρει τείχος από τον κόσμο της εκπαίδευσης. 

 Ταυτόχρονα, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων–μεταναστών των νησιών του

ανατολικού  Αιγαίου  και  στην  ενδοχώρα  στοιβάζονται  χιλιάδες  ψυχές  βιώνοντας  τον

απόλυτο εξευτελισμό της  ανθρώπινης  ύπαρξης. Διαμονή σε  σκηνές,  παντελής  έλλειψη

υποδομών  και  χώρου,  έκθεση  σε  κρύο/ζέστη,  ελλιπής  –  ανύπαρκτη  υγειονομική



περίθαλψη, συσσίτια της ντροπής και στέρηση κάθε δικαιώματος αξιοπρεπούς διαβίωσης

συνθέτουν  ένα  τοπίο  σε  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης.  ΝΑΤΟ,  ΕΕ,  κεφάλαιο  και

κυβερνήσεις,  αφού  πρώτα  βομβάρδισαν  τους  λαούς,  λεηλάτησαν  τη  χώρα  τους  στο

όνομα των οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων τους, στη συνέχεια τους πνίγουν

στην  Μεσόγειο,  στήνουν  φράκτες  και  τους  φυλακίζουν  στα  «κέντρα  υποδοχής».  Οι

συμφωνίες ντροπής ΕΕ –Τουρκίας και Ε.Ε – Ελλάδας  καθιστούν τις κυβερνήσεις των χωρών

αυτών και την ΕΕ ηθικούς αυτουργούς για το διαρκές έγκλημα που συντελείται στη χώρα

μας και σε όλη τη Μεσόγειο. Η λίστα των νεκρών στον υγρό τάφο της Μεσογείου δεν έχει

τελειωμό,  με  πιο  πρόσφατο  το  ναυάγιο  στις  Οινούσες  με  νεκρά παιδιά  και  βρέφη.  Τα

συστημικά Μ.Μ.Ε παραπλανούν  την κοινή γνώμη προκαλώντας  τρόμο στους πολίτες  με

διάφορα  προσχήματα  περί  εγκληματικότητας,  οικονομικής  επιβάρυνσης  της  χώρας  κ.α.

Έτσι,  Το  δικαίωμα  στην  εκπαίδευση  των  παιδιών  τίθεται  υπό  συνεχή  αμφισβήτηση.

Ελάχιστα  παιδιά  έχουν  ενταχθεί  σε  πρωινό  πρόγραμμα  σχολείου  κάτι  που  μπλοκάρει

ξεκάθαρα την ένταξη τους. Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει στο δρόμο της επιλογής των ΔΥΕΠ

που  ίδρυσε  η  κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ  των  ξεχωριστών  απογευματινών  «δομών»,  της

γκετοποίησης και της απομόνωσης των προσφυγόπουλων από τα υπόλοιπα παιδιά και των

γονιών  τους  από  τον  κοινωνικό  ιστό,  όλων των  ρατσιστικών  εγκυκλίων  και  μέτρων  της

προηγούμενης  κυβέρνησης  που  εμποδίζουν  την  απρόσκοπτη  συμμετοχή  των

προσφυγόπουλων  στο  δημόσιο  εκπαιδευτικό  σύστημα  (εγγραφή  τους  σε  σχολεία  που

βρίσκονται πολλά χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο διαμονής τους, απουσία μεταφορικών

μέσων για την μετακίνησή τους στα σχολεία κ.λπ.).

Παλεύουμε με βάση τις δικές μας ανάγκες  για μόρφωση, δουλειά, ζωή με δικαιώματα!

Σε μια εποχή που οι δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι  κυριολεκτικά

ασύλληπτες, δεν μπορούμε να δεχτούμε να κάνουμε μάθημα σε ακατάλληλες αίθουσες, να μην

έχουν  όλοι  οι  μαθητές  τον  εκπαιδευτικό,  τη  μόρφωση  και  την  εκπαιδευτική  δομή  που

δικαιούνται,  να υπάρχουν συνάδελφοι που κάνουν μάθημα μέχρι τα 67 τους χρόνια και την

ίδια στιγμή χιλιάδες νέοι εκπαιδευτικοί  στις ουρές της ανεργίας και της αναπλήρωσης.  Δεν

αποδεχόμαστε  τη  λογική  του  μικρότερου  κακού,  της  μοιρολατρίας  και  του  συμβιβασμού.

Δυναμώνουμε  την  πάλη  για  τη  διεκδίκηση  των  σύγχρονων  αναγκών  που  αντικειμενικά

υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να ικανοποιηθούν. 



Παλεύουμε για:

 Μόνιμη και  σταθερή δουλειά  με δικαιώματα,  μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών

που δουλεύουν στην εκπαίδευση τα τελευταία  χρόνια.  Κατάργηση του ν.  4589/19 και

όλων των  νόμων που απαξιώνουν τα πτυχία και καλλιεργούν την ανθρωποφαγία. Εξίσωση

δικαιωμάτων  μόνιμων και  αναπληρωτών.  Μέτρα  στήριξης  των  αναπληρωτών  (στέγαση,

σίτιση, δωρεάν μεταφορά). 

 Χρηματοδότηση των σχολείων, σύγχρονες υποδομές με κρατική ευθύνη. Αντισεισμική,

αντιπυρική, αντιπλημμυρική θωράκιση. 

 Ουσιαστική  εφαρμογή  της  Δίχρονης  Π.Α.  με  εξασφάλιση  των  αναγκαίων  κτηριακών

αναγκών και των αντικειμενικά αυξημένων αναγκαίων μόνιμων διορισμών Νηπιαγωγών και

βοηθητικού προσωπικού.

 Στήριξη  της  Ειδικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης.  Όλα  τα  παιδιά  στις  δομές  που  έχουν

ανάγκης, ένας δάσκαλος παράλληλης στήριξης για κάθε ένα παιδί. Να στελεχωθούν άμεσα

όλα τα τμήματα ένταξης και τα Ειδικά Σχολεία. 

 Αποκλειστικά  Δημόσια  και  Δωρεάν  Εκπαίδευση,  με  κατάργηση  κάθε  επιχειρηματικής

δράσης. Επανίδρυση σχολείων που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν. Αναλογία 1/15 για

την Π.Α. και τις Α’ – Β’ Δημοτικού για κατευθύνσεις και εργαστήρια.  1/20 για τις υπόλοιπες

τάξεις. Ολοήμερο σχολείο με όλα το απαραίτητο προσωπικό και τις απαραίτητες υποδομές

για σίτιση και ξεκουραση. Άμεση έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της Π.Δ.Σ.

 Κάθε ειδικότητα  να διδάσκει  το  επιστημονικό  της  αντικείμενο.  Επαναφορά  των  ωρών

ειδικοτήτων που έχουν περικοπεί. Σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες με

βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Να καταργηθεί άμεσα η Γ΄ ανάθεση.

 Ουσιαστική  στήριξη  της  δουλειάς  του  εκπαιδευτικού  στην  τάξη.  Πάλη  ενάντια  στην

αντιδραστική μια αξιολόγηση που δεν έχει καμία σχέση με την στήριξη και αναβάθμιση του

εκπαιδευτικού  έργου  αλλά  αποτελεί  ένα  ακόμα  μέσο  για  την  προώθηση  της

αντιεκπαιδευτικής πολιτικής.  Aπεργία – αποχή από την αξιολόγηση και συγκεκριμένα από

τις προβλέψεις του ν.4547/18 (αξιολόγηση στελεχών, προγραμματισμός και αποτίμηση του

εκπαιδευτικού  έργου  των  σχολικών  μονάδων)  όπως  εξειδικεύεται  με  την  υπουργική

απόφαση 1816/ΓΔ4/11-01-2019.

 Ασφαλείς μεταφορές για τα παιδιά. Ούτε ένα παιδί μακριά από το σχολείο!



 Ανάκτηση όλων των μισθολογικών απωλειών των τελευταίων ετών. Επαναφορά 13ου και

14ου μισθού. Αποκατάσταση των κύριων και επικουρικών συντάξεων.  Κατάργηση όλων

των  αντιασφαλιστικών  νόμων.  Πλήρης  κρατική  εγγύηση  όλων  των  συντάξεων  και  των

παροχών. Καμία σκέψη για ιδιωτικοποίηση της επικουρικής σύνταξης.

 Καμία εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.  Αποδέσμευση από

ΝΑΤΟ  και  ΕΕ. Πλήρη  και  ομαλή  ένταξη  των  προσφυγόπουλων  στα  σχολεία  χωρίς

αποκλεισμούς.  Διδασκαλία  της  μητρικής  τους  γλώσσας  με  δημιουργία  κατάλληλων

υποδομών.  Καμία  εμπλοκή  των  ΜΚΟ.  Ελεύθερη  μετακίνηση  προς  τους  τόπους

προορισμού. Άμεση επανένωση οικογενειών.  Να ακυρωθεί η συμφωνία ντροπής ΕΕ –

Ελλάδας – Τουρκίας. Όλα τα προσφυγόπουλα-μεταναστόπουλα στα πρωινά τμήματα του

δημόσιου σχολείου. Αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν Σχολείο για ΟΛΑ τα παιδιά.

  

Ως ΣΕΠΕ Ικαρίας & Φούρνων, στεκόμαστε διεκδικητικά με βάση τους ιστορικούς αγώνες και τα

δίκαια αιτήματα για τη ζωή και τη δουλειά μας,  και υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο  που

πλήττεται από το εκπαιδευτικό μνημόνιο που επιβάλλουν ΕΕ και ΟΟΣΑ. 

Ούτε λεπτό αναμονής, ούτε μια ώρα χαμένη. Καλούμε σε συντονισμένο – μαζικό – ενωτικό –

ταξικό αγώνα. Κλιμακώνουμε την πάλη μας!

 Συμμετέχουμε  στην  πανελλαδική  σύσκεψη  Συλλόγων,  ΕΛΜΕ  και  Επιτροπών  Αγώνα

Αναπληρωτών  το  Σάββατο  3  Νοέμβρη  στην  Αθήνα  με  σκοπό  την  ανάπτυξη  της  κοινής

δράσης και την παραπέρα κλιμάκωση της πάλης μας.

 Συμμετέχουμε στο Συλλαλητήριο για την Υγεία, στον Εύδηλο την Τρίτη, 15 Οκτωβρίου, στις

7:30.

 Απευθύνουμε  κάλεσμα  προς  όλους  τους  Συλλόγους  και  τις  ΕΛΜΕ  για  υπογραφή  του

κειμένου που έχει καταθέσει ο Σύλλογος  Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο Σωκράτης» και άλλα σωματεία

υπέρ της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση.

 Συμμετέχουμε  στην  πρωτοβουλία  της  ΕΕΔΥΕ  για  την  συλλογή  υπογραφών  ενάντια  στην

«Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας» Ελλάδας – ΗΠΑ.

 Κλιμακώνουμε την πάλη μας με νέα απεργιακή κινητοποίηση.



Για το ΔΣ
      Η Πρόεδρος                                                                  Η Γραμματέας

         Μηλιάδου Ανθή                                                               Σοφία Γεωργιάδη


